Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-246-26-89 REGON 276255312
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
Al. J. Piłsudskiego 34 C, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Nr ZP nadany sprawie przez Zamawiającego ZP/3/MZGO/2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do postępowania na usługi w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.)
dla zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 209 000 EURO pod nazwą:

„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników
bezodpływowych składowisk odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4
oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania
Odpadami w Dąbrowie Górniczej”

1.
Nazwa oraz adres Zamawiającego
Gmina Dąbrowa Górnicza
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-246-26-89 REGON 276255312
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
Al. J. Piłsudskiego 34 C, 41 - 303 Dąbrowa Górnicza
Strona internetowa: www.mzgodg.pl
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl
2.
Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na usługi zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.) zwanej dalej Ustawą PZP.
3.
3.1

Opis przedmiotu zamówienia
Nazwa zadania:
„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk
odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do
Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej”

3.2
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
3.3
Wspólny słownik zamówień:
CPV 90000000-7 – usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne,
CPV 71620000-0 – usługi analizy.
4.
4.1

4.2
4.3

Zamówienia częściowe, zamówienia uzupełniające, procedura odwrócona.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Projekty rekultywacji sąsiadujących
składowisk przewidują połączenie obu zbiorników jednym rurociągiem z możliwością
przepompowywania odcieku z jednego do drugiego np. na czas remontu. Wobec powyższego z jedne
ze zbiorników wyłączony byłby z eksploatacji i nie byłoby możliwości odbioru odcieku, a tym samym
jeden z Wykonawców nie świadczyłby usługi.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w stosunku do
zamówienia podstawowego opisanego w specyfikacji na podstawie w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP.
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ust. 1 Ustawy PZP.

5.
Aukcja elektroniczna i umowa ramowa.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej oraz nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.
6.
Informacja o ofercie wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7.

Termin wykonania zamówienia publicznego.

Termin rozpoczęcia realizacji zadania

planowany po podpisaniu umowy

Termin zakończenia realizacji zadania

28.02.2019r. lub do zrealizowania usługi wywozu 24 000m3
ścieków przemysłowych
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8.
8.1

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 i 1b Ustawy PZP dotyczące:
8.1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
Wymagane jest posiadanie aktualnego zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, o którym mowa
w przepisach ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r.
poz. 250 t.j.)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualne zezwolenie na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
8.1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, na potwierdzenie że wykonał co najmniej dwie usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia tj.: usługę odbioru, transportu, unieszkodliwiania i analizy ścieków przemysłowych – odcieków z
kwatery deponowania odpadów balastowych o wartości nie mniejszej 250 000,00 zł brutto każda (słownie:
dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Uwaga:
1. Jeżeli zakres usług przedstawionych w dokumencie złożonym na potwierdzenie, że usługi zostały
wykonane/są wykonywane należycie jest szerszy od powyżej określonego należy
w wykazie podać wartość usług odpowiadających zakresowi przedmiotu zamówienia,
przedstawianych na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia.
2. Równowartość w złotych zadań rozliczanych w walutach obcych zostanie określona według średniego
kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego
w dniu, w którym opublikowane zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
8.1.3 dysponować odpowiednim potencjałem technicznym:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wskaże, że na czas realizacji
zamówienia będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem:
 samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 16m3 ze sprawnym urządzeniem do napełniania
i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym,
 samochód asenizacyjny o pojemności beczki min. 10m3 ze sprawnym urządzeniem do napełniania
i opróżniania beczki oraz aktualnym przeglądem technicznym.
8.1.4 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia):
Wykonawca lub podwykonawca zatrudni na podstawie umowy o pracę:
a) minimum 2 osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia pojazdów odbierających odcieki, które
będą świadczyć usługę,
b) minimum 1 osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją przedmiotu umowy,
 -tj. osoby wykonujące czynności polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z dnia 12
października 2016).
 w trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących usługę. Zamawiający uprawniony jest
w szczególności do:
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
 w trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do
złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.
8.1.5 sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł
(słownie; pięćset tysięcy złotych).
8.1.6 posiadania aktualnej umowy z oczyszczalnią ścieków lub promesy gwarantującej zawarcie takiej
umowy na przyjmowanie ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów na czas obowiązywania
umowy.
8.1.7 w latach 2015 i 2016, a jeżeli okres działalności jest krótszy, za ten okres, osiągnął w każdym roku
przychód netto ze sprzedaży (obrót) na poziomie co najmniej 1 000 000 zł (jeden milion złotych).
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia w jednolitym dokumencie (sytuacja
ekonomiczna i finansowa).
8.2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1-2, 4-8 Ustawy PZP:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U.2016.1574 t.j. z dnia 2016.09.29) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U.2016.2171 t.j. z dnia 2016.12.28);
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,
w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie
wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych;
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu
wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 Ustawy PZP, co doprowadziło do
rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
d) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
e) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

4

SIWZ – do postępowania ZP/3/MZGO/2017

f)

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających
z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym,
jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
g) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Ustawy PZP, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności.
8.3 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 8.1. i 8.2. SIWZ będzie
dokonana w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 9 wg.
formuły „spełnia – nie spełnia”.
9.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 art.
25a ust. 1, 2, 5, 6, 7 Ustawy PZP.
9.1
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień
złożenia następujących oświadczeń i dokumentów celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
9.1.1 oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym załącznik
nr 3 do SIWZ (wskazana data podpisania),
9.1.2 aktualne zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
właściwego ze względu na miejsce świadczenia usług, o którym mowa w przepisach ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250 t.j.),
9.1.3 wykaz usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca
wykonania – na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ (wskazana data podpisania), oraz
załączeniem dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługa została wykonana lub jest
wykonywana należycie – z uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.2. SIWZ,
9.1.4 wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych, którym dysponuje Wykonawca w celu realizacji
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – na formularzu
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ (wskazana data podpisania) z uwzględnieniem wymogu
pkt. 8.1.3. SIWZ,
9.1.5 polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie
mniejszej niż 500 000,00 zł (słownie; pięćset tysięcy złotych) – z uwzględnieniem wymogu pkt. 8.1.5.
SIWZ.
9.2
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy, Zamawiający żąda od
Wykonawcy, a jeżeli Wykonawca wykonując spełnienie warunków, o których mowa w art. 25
ust. 1 i 2 art. 25a ust. 1, 2, 5, 6, 7 Ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, także
w odniesieniu do tych podmiotów, następujących dokumentów:
9.2.1 oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3 do SIWZ (wskazana data podpisania).
a) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
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b)
c)

d)

e)

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.2.5
9.2.6

9.2.7
a)

b)

9.3
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odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności
(wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ),
oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ),
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie
na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ),
oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy PZP (wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ),
oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) –
wzór oświadczenia stanowi zał. nr 3 do SIWZ.
aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 25a ust. 1 Ustawy PZP,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - (wskazana data
podpisania).
aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłatami podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert,
aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14
i 21 Ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane
jest przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli
podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również
odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców
niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających
przychód netto ze sprzedaży (obroty) – za rok 2015 i 2016, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – za ten okres, potwierdzające spełnianie warunków opisanych w pkt 8.1.7. SIWZ.
w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym posiadania certyfikatu
zarządzania środowiskowego:
pisemnego potwierdzenia wydanego przez organ prowadzący rejestr organizacji zarejestrowanych
w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) o dokonaniu wpisu do rejestru wraz z podanym
numerem rejestracyjnym. Organ ten określa Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie
ekozarządzania i audytu (EMAS).
certyfikat, świadectwo, zaświadczenie - dokument potwierdzający uzyskanie certyfikacji wydany
przez podmiot posiadający akredytację Polskiego Centrum Akredytacji lub innej równoważnej
jednostki akredytowanej, potwierdzające spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego tj. realizowanie usługi w oparciu o normy wynikające z systemów zarządzania
środowiskiem w szczególności takimi jak ISO 14001 lub równoważny.
Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia

SIWZ – do postępowania ZP/3/MZGO/2017

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9 SIWZ. Oświadczenie, o którym mowa
powyżej, Wykonawca składa w formie pisemnej na standardowym formularzu Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwany w treści SIWZ „jednolitym dokumentem”), zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.
9.3.1 Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, jednolity dokument składa każdy
Wykonawca. Jednolity dokument potwierdza, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje ich spełnianie.
9.3.2 Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach innych podmiotów, składa jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunku udziału
w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.
9.4
Pozostałe wymagane dokumenty:
9.4.1 Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ (wskazana data podpisania).
9.4.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do
reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (dotyczy również spółki cywilnej).
9.4.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
9.4.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9.4.3.2 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy PZP.
9.4.4 Aktualna umowa z oczyszczalnią ścieków lub promesa gwarantująca zawarcie takiej umowy na
przyjmowanie ścieków przemysłowych ze składowiska odpadów na czas obowiązywania umowy.
Uwagi:
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie,
zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4. SIWZ składa:
- informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja
albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społecznie
lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a i c Uwag powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument o którym mowa w pkt. 1 lit. b Uwag,
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1,
zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 Uwag stosuje się.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w § 5 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 2 Uwag stosuje się zdanie pierwsze
stosuje się.
6. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie
niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną
wynikającą z art. 297 Kodeksu Karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę
informacje są nieprawdziwe Zamawiający zgodnie z art. 304 Kodeksu postępowania
karnego. – zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.
Dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginału, nie
podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
10.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu określone w pkt. 8 niniejszej SIWZ oraz złożyć dokumenty i oświadczenia
potwierdzające spełnienie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 9 SIWZ.
10.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców, w ofercie muszą być złożone dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 9.2. SIWZ
przez każdego z nich.
10.3 Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt od 9.1.2. do 9.1.5. SIWZ Wykonawcy składają
wspólnie.
10.4 Oświadczenie wymienione w pkt. 9.1.1. SIWZ, formularz ofertowy wymieniony w pkt. 9.3.1. SIWZ
powinny być podpisane przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawców.
10.5 Ponadto w/w Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym
postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
10.6 Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
11. Wymagania dotyczące wadium.
11.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie trzydzieści tysięcy
złotych).
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11.2

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, według wyboru Wykonawcy:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359
t.j. z dnia 2016.03.17).
11.3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego: 95 1560 1010 2384 1456 1000 0004 oznaczając tytuł przelewu:

„Wadium do przetargu nr ZP/3/MZGO/2017”.
11.4

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym
z uwzględnieniem art. 46 ust. 4 ustawy. Wskazane jest dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu
potwierdzonej przez Wykonawcę.
11.5 Wadium musi być wniesione najpóźniej przed wyznaczonym terminem składania ofert tj. do dnia
19.06.2017r. do godz. 7:30, przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego
przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Brak wadium w w/w terminie lub
wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
11.6 W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 34c (sekretariat). Kserokopię dowodu
wniesienia wadium zaleca się dołączyć do oferty. Ważność wadium w formie niepieniężnej powinien
obejmować okres związania z ofertą.
11.7 Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 Ustawy PZP.
11.8 Zatrzymanie wadium nastąpi w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 46 ust. 4a
i ust. 5 Ustawy PZP.
11.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego.
11.10 Oferty Wykonawców, którzy nie wniosą wadium na przedłużony okres związania ofertą lub
w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodzą się na przedłużenie okresu
związania ofertą zostaną odrzucone odpowiednio na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b i 7a Ustawy PZP.
12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
12.2 Wysokość należytego wykonania umowy:
12.2.1 Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości
nominalnej zobowiązania podanej w ofercie.
12.2.2 Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany wnieść
zabezpieczenie należytego wykonania umowy walucie PLN, w terminie nie później niż w dniu
podpisania umowy.
12.3 Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
12.3.1 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo9

c)
d)
e)
f)

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
g) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
h) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
i) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
12.3.2 Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej zostanie wpłacone nie później niż w dniu podpisania
umowy na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: 95 1560 1010 2384 1456 1000 0004. Skuteczne
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pieniężnej następuje z chwilą
wpływu środków pieniężnych na w/w rachunek Zamawiającego.
12.3.3 Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w innej formie niż pieniężna, odpowiedni dokument należy
złożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy.
12.3.4 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać
zaliczona przez Zamawiającego, na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Pozostałą
część kwoty zabezpieczenia Wykonawca wpłaci zgodnie z zapisami pkt 12.3.2. SIWZ.
12.3.5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
12.3.6 W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji, gwarancja powinna
być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę
gwaranta, banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji oraz wskazanie ich
siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwota gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego
zawierające oświadczenie, iż Wykonawca nie wykonał, bądź wykonał nienależycie zobowiązania
wynikające z niniejszej umowy”.
12.3.7 Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w takcie realizacji umowy stosuje się art. 149 Ustawy PZP.
12.3.8 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Zamawiający może, stosownie do treści art. 94 ust. 2 ustawy, wybrać najkorzystniejszą ofertę
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki,
o których mowa w art. 93 ust. 1 Ustawy PZP.
12.4 Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
13. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej
13.1 Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje, o których
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, w szczególności dotyczące firm oraz adresów Wykonawców, którzy
złożyli oferty. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej tych informacji,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - załącznik nr 9 do SIWZ (wskazana
data podpisania) – wymagany oryginał dokumentu.
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14. Opis sposobu przygotowania oferty
14.1 Zasady ogólne.
14.1.1 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
14.1.2 Ofertę należy przygotować według wymagać określonych w SIWZ.
14.1.3 Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 Ustawy PZP.
14.2 Forma oferty
14.2.1 Oferta musi być sporządzona:
a) w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski),
b) w 1 egzemplarzu,
c) w formacie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4,
d) nie dopuszczalne jest złożenie oferty na papierze termicznym.
14.2.2 Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowane.
14.2.3 Wskazane jest aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane i parafowane przez osobę
(lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy uprawnione są dwie lub więcej osób) podpisującą
(podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub
treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14.2.4 Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np. prospekt reklamowy firmy,
informacje na temat jej działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
14.2.5 Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron
wchodzących w skład oferty.
14.2.6 Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczalne przez Zamawiającego)
muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
14.2.7 Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub
poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na
podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie
oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących
w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisująca (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu
określającego status prawny Wykonawcy, lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
14.2.8 Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia jest nieczytelna lub budzi uzasadnione
wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny
sposób.
14.3 W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca
zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone
klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr. 153 poz. 1503
z późn. zm.)” i dołączone do oferty, zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej
informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje
posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu
zachowania ich poufności.
15.

Wyjaśnienia i zmiany w treści SIWZ.
Wyjaśnienia treści SIWZ, a także ewentualne jej modyfikacja dokonywane będą na zasadach
określonych w art. 38 Ustawy PZP.
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16.

Zebranie Wykonawców.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia
wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ.

17. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
17.1 Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach
merytorycznych przetargu jest Łukasz Stępień tel. stacjonarny 32/264-46-23 lub tel. komórkowy
728-320-765.
17.2 Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami został określony pkt. 27 SIWZ.
18. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.
18.1 Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, na adres:
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami, 41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 34c
(sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia 19.06.2017r.

do godz. 730

18.2

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem, kopercie (paczce).
Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Gmina Dąbrowa Górnicza
Nazwa i adres Wykonawcy
ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP 629-246-26-89 REGON 276255312
Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami,
Al. J. Piłsudskiego 34 C, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Oferta w postępowaniu na zadanie pn.:
„Wywóz nieczystości ciekłych – ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk
odpadów zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego
Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej”
Nie otwierać przed dniem 19.06.2017r. godz. 745
19. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.
19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty:
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie
złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem składania ofert.
19.2 Zmiana złożonej oferty:
Zmiany, poprawki lub modyfikacja złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad
obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany
należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę
(paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ….”.
19.3 Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według
zasad obowiązujących przy składaniu ofert. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą
powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANE”.
20.

Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Miejskim Zakładzie Gospodarowania Odpadami,
41-303 Dąbrowa Górnicza Al. J. Piłsudskiego 34c:

W dniu 19.06.2017r.
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21. Tryb otwarcia ofert.
21.1 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
21.2 W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwieranie koperty (paczki) zawierające oferty,
których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwarcia.
21.3 Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert
(paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury
dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.
21.4 W trakcie otwarcia kopert (paczek) z ofertami Zamawiający ogłosi obecnym:
a) stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwierającą ofertę,
b) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
c) informacje dotyczące ceny, czasu reakcji oraz zastosowania wdrożonego systemu zarządzania
środowiskowego.
21.5 Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.
21.6 Na pisemny wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający
przekazuje im niezwłocznie informacje z otwarcia ofert o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4.
lit. b i c SIWZ.
22.

Zwrot ofert złożonych po terminie składania ofert.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 Ustawy Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po
terminie.

23. Termin związania ofertą.
23.1 Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni tj.: licząc od daty upływu terminu
składania ofert.
23.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
23.3 Przedłużenie okresu związania ofertą następuje na zasadach określonych w art. 85 ust. 2-4 Ustawy
PZP.
24.
24.1
24.2

24.3

Opis sposobu obliczenia ceny oraz waluta oferty i rozliczeń
Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty jakie poniesie
Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu
zamówienia.
Cena ofertowa jest jednocześnie ceną ostateczną i nie podlega żadnym negocjacjom z zastrzeżeniem
pkt. 25.4.2. SIWZ.

25. Kryteria oceny ofert
25.1 Zamawiający porówna i oceni jedynie te oferty, które zostaną złożone przez Wykonawców,
nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania i które nie zostaną odrzucone
przez Zamawiającego.
25.2 Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oraz ich
wagi. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym
ofertom przyznawane są punkty.

CENA – waga 60%
Normy zarządzania środowiskowego – waga 25%
Czas reakcji na zgłoszenia – waga 15%
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25.3

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość
punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =

Cmin
________________________

x 60

Ci
Gdzie:
Pi (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”,
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert,
Ci – cena oferty „i”.
W przypadku kryterium „Normy zarządzania”, czyli posiadany przez Wykonawcę certyfikat Pc:
a) Jeżeli przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zastosowaniem wdrożonego
systemu zarzadzania środowiskowego spełniającego wymogi rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie
ekozarządzania i audytu we wspólnocie (EMAS) - 25 pkt,
b) Jeżeli przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę z zastosowaniem wdrożonego
systemu zarządzania środowiskowego opartego na europejskich lub międzynarodowych normach
poświadczonych przez podmioty działające zgodnie z prawem Unii Europejskiej, europejskimi lub
międzynarodowymi norami dotyczącymi certyfikacji ISO 14001, lecz bez systemu zarządzania EMAS 5 pkt,
c) Jeżeli przedmiot zamówienia będzie realizowany przez Wykonawcę bez zastosowania wdrożonego
systemu zarzadzania środowiskowego ISO 14001 lub EMAS - 0 pkt.
25.5 W przypadku kryterium „Czas reakcji na zgłoszenia”, czyli zadeklarowany przez Wykonawcę czas
wykonania usługi Pr :
a) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji na telefoniczne wezwania do opróżnienia zbiornika do 60
minut - 15 pkt,
b) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji na telefoniczne wezwania do opróżnienia zbiornika
powyżej 60 minut do 120 minut - 10 pkt,
c) Jeżeli Wykonawca zadeklaruje czas reakcji na telefoniczne wezwania do opróżnienia zbiornika
powyżej 120 minut - 0 pkt.
25.4

P = ilość punktów w kryterium ceny + Normy zarządzania + Czas reakcji na zgłoszenia

P = Pi + Pc + Pr
26.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
26.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy
złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art.92 ust. 1 Ustawy PZP, z zastosowaniem
regulacji art.92 ust. 2 Ustawy PZP.
26.2 Umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż
wskazany w art.94 ust.1 pkt. 1 Ustawy PZP.
26.3 Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia:
a) dokumentów określających sposób i osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy,
b) w przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum (tzn. Wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1-4
Ustawy PZP) - umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, a w przypadku wspólników
prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilne - umowę spółki.
26.4 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej Umowy
w stosunku do treści oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku:
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26.4.1 siły wyższej – „siła wyższa” oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej
umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące nie niemożliwość wywiązania się z
umowy w jej obecnym brzmieniu.
26.4.2 w pozostałym zakresie zmiany do umowy mogą dotyczyć następującej okoliczności:
a) zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług,
 w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie
w okresie obowiązywania umowy,
 w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT – wartość wynagrodzenia brutto zostanie
pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT.
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zmiany stawki opłat środowiskowych określonych w przepisach wykonawczych wydanych na
podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2016r. poz. 672, 831, 903, 1250, 1427, 1933, 1991).
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
e) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy,
f) rezygnacji z całości lub części zamówienia zgodnie z art. 145 Ustawy PZP.
26.5 W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych wyżej strony poinformują się natychmiast o ich
zaistnieniu.
26.6 Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy zostanie sporządzony protokół podpisany
przez obie strony oraz aneks do umowy.
26.7 Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest
dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.
26.8 Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 6 do SIWZ – projekt
umowy.
26.9 Przedłożyć zgodę oczyszczalni ścieków, z którą ma podpisaną umowę lub promesę gwarantującą
zawarcie takiej umowy na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych
podmiotów, ścieków przemysłowych pochodzących ze składowiska odpadów, zawierających
substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. Dokument ten powinien określać
dopuszczalne wartości substancji szkodliwych dla środowiska wodnego wprowadzanych w ściekach
przemysłowych zgodnie z aktualnie obowiązującym prawodawstwem.
27.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia.
27.1 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy PZP przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP.
27.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt.5
Ustawy PZP.
27.3 Odwołanie – przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający
jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP.
27.4 Odwołanie powinno wskazywać czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.

15

27.5

27.6
27.7
27.8

27.9

27.10
27.11
27.12

27.13

27.14

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych
w art. 180 ust. 5 Ustawy PZP.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami Ustawy PZP czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie Ustawy PZP, na które nie
przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 1 Ustawy PZP.
W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w Ustawie
PZP dla tej czynności.
Na czynności, o których mowa w pkt. 27.9. SIWZ, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem pkt.
27.3. SIWZ.
Termin do wniesienia odwołania: zgodnie z art. 182 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert
lub termin składania wniosków.
W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

28. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.
W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Zamawiający
i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej, elektronicznie lub faksem. W przypadku gdy Zamawiający lub
Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje elektronicznie lub faksem,
każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (elektronicznie na adres
e-mail: sekretariat@mzgodg.pl lub faksem- nr faksu 32/264-71-99).
29. Podwykonawstwo.
W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie prac osobom trzecim:
a) zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym na wykonanie zamówienia- załącznik nr 2 do
SIWZ – zakres prac, które zamierza powierzyć Podwykonawcom,
b) w przypadku powierzenia wykonania prac osobom trzecim za działania osób trzecich będzie
odpowiadał jak za własne.
c) w związku z art. 36a ust. 2 pkt 1 Ustawy PZP Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego (bez
udziału podwykonawców) wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia tj. odbioru i
transportu ścieków przemysłowych ze zbiorników bezodpływowych składowisk odpadów
zlokalizowanych przy ul. Koksowniczej 4 oraz przy ul. Głównej 144 A należącymi do Miejskiego
Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej. Zamawiający przewiduje możliwość
zlecenia części zadania polegających na unieszkodliwianie i analizie ścieków przemysłowych
podwykonawcy.5
30.
Zwrot kosztów udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy
PZP.
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31.
Wykaz załączników do niniejszej SIWZ.
Załącznikami do niniejszej SIWZ są wzory następujących dokumentów:
Numer załącznika
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Opis przedmiotu zamówienia
Formularz ofertowy
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
Wykaz narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca
Projekt umowy
Zakres analiz nieczystości ciekłych
Miesięczne zestawienie wywozu nieczystości ciekłych
Oświadczenie – grupa kapitałowa
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
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